
Redaktorių dėmesiui: regioninės žiniasklaidos vystymo programa Baltijos 
valstybėse 
 
Kam skirta? Lietuvos nepriklausomai regioninei žiniasklaidai, kuri norėtų pagerinti 
žurnalistikos kokybę, įtvirtinti verslo stabilumą, dirbti su interneto auditorija, reorganizuoti 
redakcijos darbą ir jį optimizuoti taip, kad sukuriamas turinys būtų prieinamas visose 
platformose. 
 
Kodėl verta dalyvauti? Jei manote, kad subrendote pokyčiams, tačiau jums reikia patarimo, 
papildomų žinių, įgūdžių ir paramos kolegų, jau susidūrusių su panašiomis problemomis ir 
turinčių jų sprendimo patirties, – ši programa skirta būtent jums. Programos konsultantai ir 
ekspertai padės jums parengti tinkamą pokyčių strategiją, suteiks reikalingų žinių, padės 
suprasti, kaip pašalinti redakcijos darbo nesklandumus, suplanuoti darbo srautą, sukurti ir 
platinti turinį, optimizuoti turimus išteklius ir išbandyti naujus pajamų gavimo būdus. 
 
Kaip sudaryta programa? Programos dalyviai galės nuolat lankyti meistriškumo kursus ir gauti 
individualias konsultacijas, taip pat turės galimybę dalytis patirtimi ir sustiprinti ryšius su 
kolegomis iš kitų Baltijos valstybių. Jei būsite motyvuoti įgyvendinti esmingesnes vidinių 
redakcijos procesų reformas, galėsite naudotis ilgalaikio konsultanto, kuris redakcijoje dirbs 
nuo trijų iki šešių mėnesių, paslaugomis. Darbo kalba (lietuvių, rusų, anglų) bus pasirinkta 
atsižvelgiant į tai, kaip daugumai dalyvių bus patogiausia bendrauti. 
 
Kas organizuoja programą? Baltijos šalių žurnalistinio meistriškumo centras ir pasaulyje 
pirmaujančios žiniasklaidos vystymo organizacija „Internews“. 
 
Kas gali dalyvauti? Nepriklausoma Lietuvos regioninė žiniasklaida (popierinė spauda, TV, 
radijas, interneto portalai, socialinių tinklų platformos, anksčiau minėtųjų priemonių deriniai). 
Jei norite dalyvauti programoje, turite būti neveikiamas politinių partijų, savivaldybių ir 
politinių-ekonominių grupių įtakos bei nepriklausyti didiesiems žiniasklaidos koncernams. Iš 
jūsų tikimės noro mokytis, keistis ir įsisavinti naujoves kasdieniame darbe, pasirengimo skirti 
laiko ir išteklių tobulėti bei pokyčiams įgyvendinti. Itin vertinsime, jei būsite suinteresuoti 
vystyti ar gerinti rusakalbių auditorijai skirtą turinį (regionuose, kuriuose gyvena didelės 
rusakalbių ir (arba) lenkų bendruomenės). Programos dalyviams visi mokymai bus 
orgaizuojami nemokamai. 
 
Kaip dalyvauti? Užpildykite prie laiško pridėtą paraiškos dalyvauti programoje formą. 
 
Paraiškas prašome siųsti Baltijos šalių žurnalistinio meistriškumo centro mokymų projektų 
vadovei Signei Valtiņai el. paštu signe.valtina@baltic.media iki 2021 m. balandžio 26 d. 
 
Paraiškas vertins Baltijos šalių žurnalistinio meistriškumo centro ir „Internews“ ekspertų 
grupė.  
Kilus klausimų, prašome rašyti el. paštu signe.valtina@baltic.media arba skambinti telefonu 
+371 29735732. 
  
 

https://baltic.media/
https://www.internews.org/
mailto:signe.valtina@baltic.media

